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De Partij van de Arbeid afdeling Wijdemeren in vergadering bijeen op  
Maandag 14 maart 2011; 
 
heeft kennis genomen van het door het afdelingsbestuur per E-mail toegezonden bericht 
dd 25 februari 2011 handelend over het onderwerp”problemen in de raadsfractie”; 
 
heeft voorts kennis genomen van de door het afdelingsbestuur ondernomen initiatieven 
teneinde een oplossing te bewerkstelligen in de ontstane problematiek tussen een deel 
van de raadsfractie - daarin gesteund door de voltallige fractieondersteuning – en de 
fractievoorzitter; 
 
stelt vast dat de tot dusver door het afdelingsbestuur ondernomen initiatieven - gericht 
op herstel van de onderlinge verhoudingen en op basis daarvan te ontwikkelen 
werkafspraken – niet heeft geleid tot een aanvaardbare oplossing; 
 
stelt voorts vast dat meergenoemd deel van de raadsfractie en fractieondersteuning niet 
of in ontoereikende mate medewerking heeft verleend aan het initiatief om door middel 
van mediation tot een ”mogelijke” oplossing te komen; 
 
is gehoord de ter vergadering, zijdens het afdelingsbestuur en meergenoemd deel van de 
raadsfractie en fractieondersteuning,toelichtende verklaringen van oordeel dat: 
 
het afdelingsbestuur in deze, in redelijkheid al het mogelijke heeft gedaan om vanuit zijn 
verantwoordelijkheid en in het belang van de plaatselijke afdeling, een voor               
”partijen ”aanvaardbare oplossing  te bewerkstelligen; 
 
het daarbij door meergenoemd deel van de fractie en fractieondersteuning ingenomen 
standpunt - met betrekking tot de aan te brengen  wijziging in de samenstelling van de 
fractie – die oplossing in de weg staat; 
 
het vorenstaande in overweging nemend:                                                                             
het besluit van het afdelingsbestuur - meergenoemd deel van de fractie i.c.de heer           
Ben Steenvoorden en de leden van de fractieondersteuning te verzoeken, hun posities in 
resp: de gemeenteraad en raadscommissies van de gemeente Wijdemeren 
onvoorwaardelijk ter beschikking te stellen van de plaatselijke Partij van de Arbeid 
afdeling – onderschrijft,alsmede instemt met het besluit het landelijk partijbureau in te 
schakelen ten behoeve van een terugroepingprocedure. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Wijdemeren 14 maart 2011. 
 
 
 


